BULEGORAKO
SOLUZIOA
Bulegoetarako eta enpresa txikietarako
Fax Birtuala
IP postuak

Internet
Telefonogune birtuala
Mugikorretarako deiak

Euskaltelen finkoa
eta mugikorra
integratzea

Dena barne:
Internet, ahots-lineak, deiak,
telefonogunea, terminalak eta Faxa.

79

’90
€/hil

Finkoetarako deiak

Terminalak

Erabileraren arabera ordaintzen da:
Benetan erabiltzen duzuna
ordainduko duzu, telefonoguneetan
eta ekipoetan inbertitu beharrik gabe.

• 2 IP postu, finkoetarako deiak eta telefono-terminala barne
• Zuntz Optiko bidezko Internet (200 Mb), WiFi-a barne
• IP finkoa
• Telefonogunearen funtzionalitateak
• Tarifa finkoa finkoetarako deietan(1)
• Tarifa finkoa zure kontuko mugikorren eta finkoen artean
• 250 minutu beste mugikor batzuetara deitzeko / 500 min,
Euskaltelen mugikorra kontratatzen baduzu(2)
• Fax Birtuala
• Larrialdiko soluzioak
• Laguntza-zerbitzua, 24 x 7

Zergatik Bulegoa Soluzioa?
• Dei gehiago mugikorretara, oinarrizko paketean sartuta
• Kontsumoari ondoena egokitzen zaion mugikor-tarifa kontratatzeko malgutasuna
• Postu-kopurua handitzeko ahalmena, prezio onenean
• IP postu bakoitzean sartzen diren terminalak
• 24 x 7 arreta eta bezeroen bulegoetarako laguntza barne eta bezeroen
bulegoetarako laguntza barne
• Larrialdiko soluzioak deirik ez galtzeko

Aukera gehigarriak
Telefonoa

+ IP postu gehigarria: 15 €/hil
(Gehienez, 10 postu)
+ Mugikorretara deitzeko 500 minutuko
bonua: 9 €/hil

Internet

+ 300 Mb-era edo 350 Mb-era
handitzea:
(eskuragarritasunaren arabera)

Euskaltelen mugikorrarekin, 500 min mugikorretara deitzeko
/ Euskaltelen finkoa eta mugikorra integratzea
Terminalak alokatzea
+ haririk gabeko IP terminala; 3 €/hil
+ operadorearen IP terminala + teklen luzapena; 5 €/hil

Telefonogunearen funtzionalitateak (One)
• Irteerako zenbakia bistaratzen da, eta zenbaki finko bakoitzerako konfiguratzeko aukera ematen du
(buru-zenbakia edo norberarena)
• Ahots-postontzi bakarra finkoko eta mugikorreko erabiltzaileentzat, hizkuntza hautatzeko aukerarekin
• Aldi bereko txirrina finkoaren eta mugikorraren artean, deirik ez galtzeko
• Zenbaki labur eta bateratua zure finkoetarako eta mugikorretarako
• Oinarrizko operadore automatikoa, lokuzioa pertsonalizatzeko eta hizkuntza hautatzeko aukerarekin
• Sarrerako deien kudeaketa, egutegi eta ordutegiarekin
• Jauzi-taldeak: barruko mugikorrak eta finkoak sar daitezke
• Agenda pertsonala IP telefonoan bertan
• Murrizketak irteerako eta sarrerako deietan

Larrialdietako soluzioak
• Larrialdietarako desbideratze hauek sartzen dira soluzioan:
•Beste zenbaki finko edo mugikor baterako doako desbideratzeak, soluzioko finkoak
erabilgarri ez badaude
•Finko guztietarako: zenbaki bakoitzerako deiak nora desbideratu defini daiteke
• Larrialdietarako linea analogikoa (aukerakoa); doakoa da Euskaltelen zuzeneko sarbideetarako
(1)Sartuta daude finkoetara deitzeko 20.000 minutu/hil ere.
(2)Mugikor-linea bateragarri guztiak Euskaltelen ondoren ordaintzeko linea kuotadunak dira (bai tarifa finkoak, bai tarifa borobilak).
Alta/instalazioa
Alta/instalazioak sustapena du, kontratatutako produktuaren arabera 24 edo 36 hilabeteko iraupen-konpromisoa duten kontratuetarako.
BEZIk gabeko prezioak.

